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1. ขอมูลบุคคล/บริษัทที่เขาพบ 

ช่ือ       Mr. Poh Jia Rong  ตําแหนง  Category Manager – Food Impulse  

ที่อยู  8 Shenton Way, Level 41, AXA Tower, Singapore 068811     

โทรศัพท     +65 9740 2706          

E-mail     poh.jiarong@lazada.sg Website  www.lazada.sg     
2. รายละเอียดบริษัท/องคกร  

2.1. กอตั้งเมื่อ ป ค.ศ.      2012    

2.2. ประวัติความเปนมา 

Lazada Group ก อตั้ ง ขึ้ น ในป  2012  เป นแพลตฟอร ม                        

อีคอมเมิรซชั้นนําของเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีสาขาในประเทศ

อินโดนี เซีย  มาเล เซีย  ฟลิปปนส  เวี ยดนาม ไทย และสิ งคโปร                           

ซึ่ ง  Lazada Group เ ชื่ อม โยงภู มิ ภาค เอ เชียตะวั นออก เฉีย ง ใต                                                    

ผานความสามารถดานเทคโนโลยี การขนสง และระบบการชําระเงิน             

ใ นป  2 019  Lazada Group กล าย เ ป นผู นํ า ร ะดับภู มิ ภ า คข อ ง                  

กลุมอาลีบาบา และไดรับการสนับสนุนโดยโครงสรางพื้นฐานดาน

เทคโนโลยี ท่ีดีที่สุดของอาลีบาบา  Lazada Group มีเปาหมายคือ 

ภายในป 2030 บริษัทฯ จะสามารถใหบริการลูกคาไดมากถึง 300 ลาน

คน ท้ังนี้ Lazada Singapore ถือครองสวนแบงตลาดในสินคากลุม 

Grocery Online ใหญที่สุดในสิงคโปร 

2.3. รูปแบบของการดําเนินธุรกิจ 

 โรงงานผูผลิต   ผูสงออก    ผูนําเขา 

 ผูขายสง   ผูขายปลีก    บริษัทตัวแทน 

 หางสรรพสินคา   หางสรรพสินคาเฉพาะ   องคกรไมแสวงหาผลกําไร 

 องคกรระหวางประเทศ  องคกรทางการคา   อื่นๆ E-Commerce Platform  

2.4. สินคาและบริการของบริษัท 

Lazada Marketplace จําหนายผลิตภัณฑทีห่ลากหลาย โดยแบงเปน 18 หมวดหมู เชน กลุมสินคาเพ่ือสุขภาพ

และความงาม สินคาแฟชั่น ซึ่งเปนกลุมผลิตภัณฑที่เติบโตอยางรวดเร็ว สินคาที่ใชในบานและที่อยูอาศัย สินคาแมและเด็ก 

สินคาและอุปกรณโทรศพัทมือถือ รวมถึงสินคาเครื่องใชภายในบานอ่ืนๆ  

2.5. สินคาและบริการที่นําเขาและสนใจนําเขาจากไทย 
สินคาอาหารไทย ทั้งอาหารสด อาหารแปรรูป รวมถึงผักและผลไมสด 



3. สรุปผลของการหารือ/เขาพบ 

จากสถานการณที่มาเลเซียประกาศบังคับใชคําสั่งควบคุมการสัญจรหรือ Movement Control Order                 

งดใหคนมาเลเซียเดินทางออกนอกประเทศและหามนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาเลเซีย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่           

18 – 31 มีนาคม 2563 และขยายออกไปจนถึงวันที่ 14 เมษายน 2563 ทําใหสิงคโปรไดรับผลกระทบดานแรงงาน อีกทั้ง

ประชาชนสิงคโปรยังตื่นตระหนกในการกักตุนสินคาอุปโภคบริโภค เชน สินคา ขาว บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป ผักผลไมสด อาหาร

แชแข็ง กระดาษชําระ เนื่องจากสิงคโปรนําเขาอาหารจากมาเลเซียเปนจํานวนมาก สคต. จึงไดหารือกับ Mr. Poh Jia 

Rong และผูบริหาร Lazada Singapore เกี่ยวกับแผนการดําเนินโครงการสงเสริมสินคาไทยรวมกับ E-Commerce 

Platform ตางๆ ซึ่งจากสถานการณการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ชาวสิงคโปรมีการสั่งซื้อสินคาผานทางออนไลน

แพลตฟอรมตางๆ เพ่ิมขึ้นมาก และหลีกเลี่ยงการออกไปรับประทานอาหารนอกบาน 

ทั้งนี้ ในปท่ีผานมา สคต. ไดดําเนินโครงการสงเสริมสินคาอาหารและเครื่องดื่มไทย ผานแพลตฟอรม 

Lazada Singapore สิงคโปร (Thai Food & Beverage Festival) ระหวางวันที่ 7 – 15 กันยายน 2562 เพ่ือสงเสริมและ

ผลักดันสินคาไทยที่จําหนายอยูในสิงคโปร การดําเนินโครงการดังกลาว มีแบรนดสินคาอาหารและเครื่องดื่มไทยจํานวน 54 

แบรนด และจํานวนสินคา 605 รายการเขารวมโครงการฯ ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ มียอดขายสินคา

อาหารและเครื่องดื่มไทย ขยายตัวเพิ่มขึ้นกวา 12.5% มีมูลคาประมาณ 104,000 ดอลลารสิงคโปร นอกจากนี้ยังมีกลุม

ลูกคา/ผูซื้อใหมที่ไมเคยซื้อสินคาอาหารและเครื่องดื่มไทยผานแพลตฟอรม Lazada Singapore มากอน เพ่ิมขึ้นถึง 31.7% 

และชวงเวลาที่ดําเนินโครงการนี้มีจํานวนลูกคาเพิ่มขึ้น 4.7% จากสรุปผลการดําเนินโครงการฯ แสดงใหเห็นวามีกลุมลูกคา

ใหมเพ่ิมขึ้นและลูกคามีความเต็มใจที่จะสั่งซื้อ จับจายสินคาอาหารและเครื่องดื่มไทย เนื่องจากผลิตภัณฑเหลานี้พบเห็นหรือ

คนหาไดงายขึ้นบนแพลตฟอรมท่ีนาสนใจ ทั้งทางแพลตฟอรม Lazada Singapore และทาง Facebook  

ในการนี้ สคต. เห็นวาเปนโอกาสอันดีที่รวมกับแพลตฟอรม Lazada Singapore จะจัดกิจกรรมสงเสริม

สนับสนุนสินคาอาหารและเครื่องดื่มไทยอีกครั้ง ในชวงวันที่ 15 - 28 เมษายน 2563 รวมถึงประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน 

EDM เพ่ือสรางการรับรูแบรนดสินคาไทยในตลาดสิงคโปร เพิ่มยอดจําหนายสินคา และเพ่ิมมูลคาการสงออกสินคาไทยมายัง

ตลาดสิงคโปร และยังเปนการเปดโอกาส

ใหผูนําเขาพิจารณานําเขาสินคาอาหาร

และเครื่องดื่มไทยใหมๆ เขาสูตลาดของ

สิงคโปรมากย่ิงขึ้น ชวยใหผูประกอบการ

รายยอยในไทยมีโอกาสและชองทางในการ

จําหนายสินคาไทยในสิงคโปร และทําให

ภาพรวมในการจําหนายสินคา ไทยใน

สิงคโปรดีขึ้น 


